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P{pež František sa pripravuje na apoštolskú púť do Fatimy, kde si pripomenie 100. výročie zjavení 

Panny Márie trom malým pastierikom. Veriacich po nedeľnej modlitbe Raduj sa, nebies Kr{ľovn{ 

poprosil, aby sa v mesiaci m{j modlili ruženec za pokoj vo svete, ku ktorému n{s vyzvala Ježišova 

Matka práve v tejto portugalskej dedinke. V najnovšom vydaní Listov z Vatik{nu v{m prin{šame aj 

rozhovor s apoštolským prefektom v Azerbajdžane donom Vladimírom Feketem, ktorý v Ríme 

sprev{dzal prvého katolíckeho kňaza tejto kaukazskej krajiny. Kňazskú vysviacku prijal priamo 

z rúk Svätého Otca Františka v Nedeľu Dobrého pastiera.  

           Eva J{nošíkov{      
________________________________________________________________________________ 

Gener{lna audiencia p{peža Františka: M{ria je Matkou n{deje 

Nech nás Mária, „Matka n{deje“, učí hľadieť vpred aj v najhustejšej tme, keď sa zdá všetko 

nezmyselné. Tak znela jedna z hlavným myšlienok katechézy o nádeji p{peža Františka, 

ktorú v stredu 10. mája predniesol počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Na 

stretnutí so Svätým Otcom sa zúčastnili aj slovenskí veriaci z farnosti Klátovej Novej Vsi. 

Na záver sa Rímsky biskup prihovoril portugalsky hovoriacim pútnikom a poprosil ich 

o modlitby pred svojou apoštolskou púťou do Portugalska. Vo Fatime chce Panne Márii 

zveriť pod ochranu celé ľudstvo.  

 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/10/gener%C3%A1lna_audiencia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_m%C3%A1ria_je_matkou_n%C3%A1deje/1311265
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/10/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_vo_fatime_chcem_m%C3%A1rii_zveri%C5%A5_osud_%C4%BEudstva/1311260


Listy z Vatikánu                                             4. – 10. mája 2017 

Týždenný prehľad aktivít Svätého Otca                     
 

 2 

Svätý Otec novokňazom: Nebuďte št{tnymi klerikmi, ale pastiermi 

Buďte vždy milosrdní a hovorte jednoducho, do sŕdc. Nebuďte št{tnymi klerikmi, ale 

pastiermi. S týmito slovami sa p{pež František obrátil na desiatku nových kňazov, ktorých 

v nedeľu 7. mája vysvätil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Štvrtá nedeľa vo veľkonočnom 

období, ktorú Cirkev tradične slávi ako Svetový deň modlitby za povolania, sa tiež nazýva 

Nedeľa Dobrého pastiera.                  VIAC 

P{pež pred cestou do Fatimy: Modlite sa ruženec za pokoj 

Na Námestí sv. Petra sa v nedeľu zišlo pod oknami Apoštolského paláca približne 25-tisíc 

veriacich, aby sa s p{pežom Františkom pomodlili Raduj sa, nebies Kr{ľovn{. Po krátkej 

katechéze Svätý Otec prítomných vyzval, aby sa v mesiaci máj modlili ruženec za pokoj 

vo svete, ako nás k tomu pozýva Panny Mária Fatimská.  

Videoposolstvo p{peža Františka pred cestou do Fatimy 

P{pež František dva dni pred odchodom do mariánskeho pútnického miesta Fatimy zaslal 

celému „drahému portugalskému ľudu“ videoposolstvo. Pre Pannou Máriou sa chcem 

predstaviť„v rúchu univerz{lneho pastiera“ darujúc jej „kyticu kvetou“, ktorými sú bratia 

a sestry z celého sveta, ktorým mu zveril Kristus.              VIAC 

Fatima sa pripravuje na príchod p{peža Františka 

Svätý Otec František navštívi od 12. do 13. mája Fatimu pri príležitosti 100. výročia zjavení 

Panny Márii. Na záver menej než 30 hodinovej apoštolskej púte bude predsedať 

slávnostnej liturgii, počas ktorej kanonizuje dvoch z troch fatimských detí, ktorým sa 

Panna Mária zjavila, bl. Františka a Hyacintu Martových. 

Svätý Otec bude slúžiť omšu na otvorenom priestranstve s kapacitou 400-tisíc ľudí. 

Homíliu rovnako ako aj modlitbu počas n{vštevy Kaplnky zjavení a dva pozdravy, z toho 

jeden adresovaný chorým, argentínsky p{pež prednesie v portugalčine. Na slávnostnej 

liturgii sa zúčastní aj prezident Portugalska, predstavitelia Paraguaju a Kapverd.      VIAC  

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/07/p%C3%A1pe%C5%BE_novok%C5%88azom_nebu%C4%8Fte_%C5%A1t%C3%A1tnymi_klerikmi,_ale_pastiermi/1310660
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/07/p%C3%A1pe%C5%BE_pred_cestou_do_fatimy_modlite_sa_ru%C5%BEenec_za_pokoj/1310666
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/10/videoposolstvo_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pred_cestou_do_fatimy/1311395
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/03/20/harmonogram_apo%C5%A1tolskej_cesty_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_fatimy/1299895
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/04/20/fatimsk%C3%A9_deti_bud%C3%BA_sv%C3%A4tore%C4%8Den%C3%A9_13_m%C3%A1ja_vo_fatime_/1306965
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/07/fatima_sa_pripravuje_na_pr%C3%ADchod_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka/1310685
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Rumunské p{pežské kolégium osl{vilo 80. výročie audienciou u p{peža 

„Uchov{vajte pamäť a pestujte n{dej“ – týmto povzbudením vyjadril p{pež František svoje 

žičenie komunite Rumunského p{pežského kolégia, ktorú prijal v piatok 5. mája na 

audiencii pri 80. výročí jeho založenia p{pežom Piom XI. „Cesta, ktorou prechádzate sa 

zaraďuje do histórie, ktor{ v{s predch{dza a z{roveň je naplnen{ očak{vaniami pre budúcnosť 

Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi,“ povedal pri stretnutí Svätý Otec.            VIAC  

 

P{pež František povzbudil študentov k pr{ci za mier a ľudské pr{va 

Niekoľko tisíc žiakov a študentov talianskych škôl angažovaných v lokálnych iniciatívach 

za mier a ľudské práva prišlo v sobotu 6. mája do Vatikánu za p{pežom Františkom. Je tu 

čas čeliť „kultúre deštrukcie“ silou miernosti, povedal p{pež mladým.           VIAC 

P{pež prijal členov Sekretari{tu pre komunik{ciu 

Komunikovať Evanjelium našim súčasníkom skrze médiá, ktoré „d{va k dispozícií nový 

digit{lny kultúrny kontext“. Tak znela jedna z hlavných myšlienok p{peža Františka, ktorý 

vo štvrtok 4. mája prijal vo Vatikáne účastníkov plenárneho zasadnutia Sekretariátu pre 

komunikáciu pod vedením prefekta dikastéria Mons. Daria Edoarda Viganò.          VIAC 

Vo Vatik{ne zložilo prísahu 40 nových členov Švajčiarskej gardy 

P{pež František prijal v sobotu 6. mája členov P{pežskej švajčiarskej gardy pri príležitosti 

ich sviatku a prísahy, ktorú vo večerných hodinách na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/05/rumunsk%C3%A9_p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9_kol%C3%A9gium_v_r%C3%ADme_osl%C3%A1vilo_80_v%C3%BDro%C4%8Die_/1310218
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/06/p%C3%A1pe%C5%BE_povzbudil_%C5%A1tudentov_k_pr%C3%A1ci_za_mier_a_%C4%BEudsk%C3%A9_pr%C3%A1va/1310565
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/03/vatik%C3%A1n_plen%C3%A1rne_zasadnutie_sekretari%C3%A1tu_pre_komunik%C3%A1ciu_/1309810
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/04/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_sekretari%C3%A1t_pre_komunik%C3%A1ciu_reforma_m%C3%A9di%C3%AD/1310083
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zložilo 40 nových regrútov. „Ste povolaní byť silní a odv{žni, upevnení vo viere v Krista a v jeho 

spásonosnom slove,“ povedal p{pež gardistom.                VIAC 

V ten istý deň prijal Svätý Otec František švajčiarsku prezidentku Doris Leuthardovú. 

Hlavnými témami rozhovorov boli budúcnosť európskeho kontinentu, prijatie migrantov, 

boj proti terorizmu či snaha o ochranu životného prostredia.              VIAC       

P{pež prijal bohoslovcov z Neapola 

Interdiecézny seminár, ktorý slúži formovaniu bohoslovcov z viacerých diecéz, 

je „príležitosťou na vz{jomné obohatenie“, ktorá„neoslabuje, ale naopak spevňuje a motivuje 

zmysel príslušnosti k partikul{rnej cirkvi“. Tieto myšlienky adresoval p{pež František 120-

člennej komunite bohoslovcov a ich formátorov z p{pežského seminára v Neapole, keď 

ich v sobotu 6. mája prijal na audiencii vo Vatikáne.              VIAC 

P{pež František prijme amerického prezidenta Donalda Trumpa 

Svätá stolica potvrdila, že p{pež František prijme 24. mája vo Vatikáne amerického 

prezidenta Donalda Trumpa. Americký líder sa stretne aj so št{tnym sekretárom 

kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom, zodpovedným za 

medzišt{tne vzťahy Vatikánu.                  VIAC 

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/06/vo_vatik%C3%A1ne_zlo%C5%BE%C3%AD_pr%C3%ADsahu_40_%C4%8Dlenov_%C5%A1vaj%C4%8Diarskej_gardy/1310463
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/06/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_%C5%A1vaj%C4%8Diarsku_prezidentku/1310478
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/06/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_bohoslovcov_z_neapola/1310474
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/05/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijme_24_m%C3%A1ja_americk%C3%A9ho_prezidenta_trumpa/1310163
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Svätý Otec František ďakuje v liste patriarchovi Tawadrosovi II. 

Koptská pravoslávna cirkev a Katolícka cirkev si v stredu 10. mája zvl{štnym spôsobom 

pripomínajú „bratské vzťahy a priateľstvo“ medzi oboma cirkvami. Pri tejto príležitosti 

zaslal p{pež František najvyššiemu predstaviteľovi Koptskej pravoslávnej cirkvi, p{pežovi 

Alexandrie a patriarchovi stolca sv. Marka Tawadrosovi II. list.            VIAC 

P{pež František prijal študentov z Portugalského p{pežského kolégia 

Hľaďme na Máriu, aby sme rástli v lásku ku Kristovi a k bratom. S touto výzvou sa p{pež 

František obrátil na komunitu Portugalského p{pežského kolégia v Ríme, ktorú 

v pondelok 8. mája prijal vo Vatikáne. Svätý Otec pripomenul svoju dvojdňovú púť do 

Fatimy, kam sa vyberie už tento piatok.               VIAC 

Vatikán a Mjanmarsko sa dohodli na nadviazaní diplomatických vzťahov 

Svätá stolica a Mjanmarsko sa dohodli na nadviazaní diplomatických vzťahov na úrovni 

nunciatúry a veľvyslanectva. Vo štvrtok 4. mája prijal Svätý Otec František na audiencii 

št{tnu radkyňu a ministerku zahraničných vecí Mjanmarskej zväzovej republiky Aun 

Schan Su Ťij so sprievodom.                 VIAC 

 

Ranné homílie p{peža Františka 

Aby bola Cirkev na nohách a kr{čala vpred, načúvajúc znepokojeniam ľudí a vždy 

v radosti. S touto výzvou sa vo štvrtok 4. mája v homílii na veriacich v kaplnke v Dome 

sv. Marty obrátil p{pež František. Na druhý deň, v piatok 5. mája, zase veriacich vyzval, 

aby sa modlili za rigídnych ľudí v Cirkvi. V pondelok 8. mája vo svojej kázni hovoril 

o tom, aby sme boli otvorení voči Božím prekvapeniam a v utorok 9. mája, aby sme boli 

poddajní Duchu Svätému.  

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/10/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_franti%C5%A1ek_%C4%8Fakuje_v_liste_patriarchovi_tawadrosovi/1311258
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/03/20/harmonogram_apo%C5%A1tolskej_cesty_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_fatimy/1299895
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/08/p%C3%A1pe%C5%BE_prijal_%C5%A1tudentov_z_portugalsk%C3%A9ho_p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9ho_kol%C3%A9gia/1310800
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/04/sv%C3%A4t%C3%A1_stolica_a_mjanmarsko_nadviazali_diplomatick%C3%A9_vz%C5%A5ahy/1309981
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/04/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pr%C3%ADbeh_o_krste_eti%C3%B3p%C4%8Dana_/1310006
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/05/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_modlime_sa_za_rig%C3%ADdnych_%C4%BEud%C3%AD_v_cirkvi/1310201
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/08/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_otvorme_sa_prekvapeniam_boha/1310730
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/09/rann%C3%A1_hom%C3%ADlia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_bu%C4%8Fme_poddajn%C3%AD_duchu_sv%C3%A4t%C3%A9mu/1311025
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Salezi{n Vladimír Fekete: Azerbajdžan m{ prvého kňaza 

Desaťmiliónov{ prevažne moslimská krajina má svojho prvého katolíckeho kňaza. Stal sa 

ním 35-ročný David. Kňazskú vysviacku prijal z rúk p{peža Františka v Nedeľu Dobrého 

pastiera. Kňaza sprevádzal apoštolský prefekt v Azerbajdžane don Vladimír Fekete. 

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas prezradil nielen to, že za posledných dvadsať rokov 

sa im v krajine podarilo pokrstiť 300 ľudí, ale zhodnotil aj vlaňajšiu n{vštevu Svätého Otca 

Františka v Azerbajdžane.                                  VIAC 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Listy z Vatikánu vydáva Slovenská redakcia VR;  vychádzajú spravidla v stredu 

Vlastníkom autorských práv k fotografiám je L´Osservatore Romano, ak nie je uvedené inak. 
 

Frekvencie slovenského vysielania VR 

Rádio LUMEN: denná 15-minútovka o 19.45, v rannej repríze o 5.15 

RTVS: týždenná 10-minútovka na Rádiu Regina v nedeľu o 6.05, v repríze o 17.50  

V digitálnom vysielaní DAB+ v Ríme a okolí denne o 19.45 a v rannej repríze o 9.20 

Počúvanie cez internet: sk.radiovaticana.va, www.tkkbs.sk, www.lumen.sk 

Spravodajský servis: Newsletter - odoberanie sa prihlasuje cez webovú stránku 
 

Kontakt: slovak@vatiradio.va 

Radio Vaticana, Programma Slovacco, Piazza Pia 3, 00120 Città del Vaticano 

Spravodajstvo VR na Facebooku na profilovej stránke 

Vatikánsky rozhlas – slovenská redakcia 

Bankový účet: UniCredit Bank, Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu, 6627995002/1111 

Spracovala Eva Jánošíková 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/07/p%C3%A1pe%C5%BE_novok%C5%88azom_nebu%C4%8Fte_%C5%A1t%C3%A1tnymi_klerikmi,_ale_pastiermi/1310660
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/05/apo%C5%A1tolsk%C3%A1_cesta_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_do_gruz%C3%ADnska_a_azerbajd%C5%BEan/1261709
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/05/09/salezi%C3%A1n_fekete_p%C3%A1pe%C5%BE_vysv%C3%A4til_prv%C3%A9ho_k%C5%88aza_z_azerbajd%C5%BEanu/1311084

